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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna har en debatt ägt rum angående militärens vara eller icke vara i Sverige. 

Olika ideologier har stått i stiltje gentemot varandra när det diskuteras militära frågor såsom 

försvarsbudget, medlemskap i försvarsalliansen Nato samt hotet från Ryssland. Försvaret har 

under de senaste årtiondena i olika omgångar rustats ned. Redan 1995 uttalade sig dåvarande 

överbefälhavare Owe Wiktorin om att försvarsmakten inte längre skulle kunna försvara landet.
1
 

Ett år efter detta beslutade Sverige att lägga ner sitt invasionsförsvar och övergå till ett 

insatsförsvar. Med invasionsförsvar menas försvarets utformning såsom det såg ut under kalla 

kriget och dessförinnan. Försvaret var utformat och anpassat efter ett storskaligt och 

konventionellt angrepp från framförallt Sovjetunionen och byggdes upp av den allmänna 

värnplikten, en allmän mobilisering samt en omfattande vapenindustri.
2
 Ett insatsförsvar är i 

princip motsatsen och kvalitet förespråkas framför kvantitet. Det består av insats- samt 

hemvärnsförband där insatsförbanden svarar för en nationell incidentberedskap samt beredskap 

för att kunna genomföra insatser utomlands.
3
  

Under nästkommande överbefälhavare, Johan Hederstedt, fortsatte nedrustningen när 

det togs en ”strategisk timeout”. I och med denna timeout tömdes alla mobiliseringsförråd, 

planeringen för ett svenskt territoriellt försvar upphörde och krigsbaser lades ner.
4
 År 2010 

ersattes dessutom den obligatoriska värnplikten av en frivillig sådan.
5
 Nedrustningen kan tyckas 

vara en naturlig utveckling efter att Sverige befunnit sig i fred sedan 1814, samt i och med 

Sovjetunionens fall år 1991, då Sovjet länge sågs som det största hotet mot Sverige. 

Försvarsmakten har dock sedan en längre tid valt att delta i internationella militära fredsinsatser 

                                                           
1
 ”Arméns uppror mot ÖB”, Aftonbladet, 1999-04-16. 

2
 Försvarsmakten, Ordlista, ”Invasionsförsvaret”, 

http://rekrytering.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/invasionsforsvaret/ (2013-10-18). 
3
 Försvarsmakten, Ordlista, ”Insatsorganisation”, 

http://rekrytering.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/insatsorganisation/ (2013-10-18). Försvarsmakten, Ordlista, 

”Insatsförband”, http://rekrytering.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/i/insatsforband/ (2013-10-18). 
4
 Mikael Holmström, ”Försvar med tidsgräns”, Svenska Dagbladet, 2012-12-30.  

5
 Försvarsmakten, ”Värnplikt”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/varnplikt/ 

(2013-10-19). 
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runtom i världen, vilket i modern tid bland annat resulterat i insatser på Cypern, i Kosovo samt i 

Afghanistan.
6
  

Under 2013 har en debatt angående försvarsmakten pågått i Sverige där två större 

incidenter till stor del ligger bakom detta meningsutbyte. Den första av dessa incidenter skedde i 

och med en intervju i Svenska Dagbladet den 30 december 2012. Nuvarande överbefälhavare 

Sverker Göransson uttalade sig om att Sverige vid ett angrepp endast skulle kunna försvara 

landet i en vecka på grund av den smala försvarsbudgeten och efter de senaste årens negligering 

av försvaret. Villkoren för att Sverige skulle kunna klara av att försvara sig i en vecka är 

dessutom att landet blir attackerade av enbart en fiende i ett specifikt område av landet. Efter 

detta behöver Sverige hjälp från en annan part. Göransson sade också: ”Normalbilden har 

förändrats jämfört med för tio år sedan. Det övas betydligt mer från rysk sida i Östersjön och 

Norska havet”. Därmed målar han upp en hotbild gällande Ryssland samtidigt som en vänlig 

västvärld framställs med uttalandet ”Västvärlden kommer sannolikt också att vara engagerad i 

vad som händer oss. Jag kan inte se ett scenario med ett begränsat angrepp mot Sverige och att 

ingenting händer i omvärlden”.
7
 

Den andra incidenten är flygningarna över Gotska Sandön utanför Gotland under 

långfredagen den 29 mars 2013. Dessa flygningar har identifierats som ryska attackövningar mot 

Sverige där Stockholm samt Sydsverige varit de tilltänkta målen. De ryska planen ska endast ha 

befunnit sig tre mil utanför svenskt landområde men trots detta lyfte inga svenska stridsplan från 

marken i en försvars- eller markeringsinsats.
8
 Även följande månad, lördagen den 20 april 2013, 

skedde ryska flygningar just utanför svenskt luftrum. Denna gång var det ett signalspaningsplan 

som flugit in i remsan av internationellt luftrum mellan Öland och Gotland i samband med att en 

stor internationell militärövning inleddes i Sverige.
9
 Dessa två flygningar offentliggjordes av 

SvD genom militära källor med ungefär en veckas mellanrum och kan därmed ses som samma 

incident. Efter dessa händelser briserade debatten kring det svenska försvaret då media valde att 

återigen måla upp Ryssland som ett hot i öst, samtidigt som det nu så tydligt påvisats att 

                                                           
6
 Försvarsmakten, ”Historiska internationella insatser”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-

historia/internationella-insatser/ (2013-10-19). 
7
 Holmström, ”Försvar med tidsgräns”, Svenska Dagbladet, 2012-12-30. 

8
 Mari Forssblad, ”Ryssland övade anfall nära Gotska Sandön”, Sveriges Radio, 2013-04-22. 

9
 Hannes Nelander, ”Ryskt spionplan mellan Öland och Gotland”, Sveriges Television, 2013-04-25.  
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försvarsbudgeten inte möjliggör Försvarsmakten att utföra sitt främsta ändamål: att försvara 

Sverige.
10

  

En stor del av Sveriges befolkning har aldrig upplevt den rädsla som finns när man 

ständigt befinner sig under hotet av ett krigsutbrott. Försvaret har följaktligen försummats under 

åren tills debatten nu återigen tagit fart. Det jag anser är retoriskt intressant i debatten och således 

syftet med denna uppsats är att undersöka hur förespråkare för ett stärkt försvar måste övertyga 

en publik som har väldigt liten kännedom om vad som utgör grunden för försvarets existens, 

nämligen hotbilden mot Sverige. Detta i samband med hur förespråkarna vill övertyga för en 

förstärkning av något som för sitt huvudsakliga syfte inte använts på ungefär 200 år utgör alltså 

grunden för min uppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Försvaret har under all tid skapat debatt. Det utgör dessutom ett otroligt säreget ämne eftersom 

Sverige har varit i fred i cirka 200 år och inte använt sig av försvaret, förutom vid internationella 

operationer. Varför syftet med denna uppsats är att undersöka vilken typ av argumentation som 

används för att övertyga om en ökning av något som för sitt huvudsakliga inte behövts läggas 

pengar på, samt om den argumentationen är hållbar.  

I uppsatsen ämnar jag undersöka hur de som förespråkar en stärkning av Sveriges 

försvar skapar argument för detta urholkade men ändå ständigt aktuella ämne. Utifrån Frans H. 

van Eemerens pragmadialektiska argumentationsanalys undersöks vilken typ av argumentation 

som används samt hur hållbara dessa argument är, såsom förklaras närmare under rubriken ”1.3 

Teori och metod”. Avgränsningen sker genom att undersöka ett antal deliberativa artiklar i 

Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet från den första halvan av år 2013 vilket förklaras 

närmare under rubriken ”1.4 Material och avgränsning”. 

Frågeställningarna är: 

- Vilka samband finns mellan de olika sätten att övertyga i debatten? 

- Hur hållbar är argumentationen i debatten? 

 

 

                                                           
10

 Försvarsmakten, ”Försvarsmaktens uppdrag – i Sverige och utomlands”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-

myndigheten/vart-uppdrag/uppdrag-i-Sverige-och-utomlands/ (2013-10-19). 



5 

 

1.3 Teori och metod 

För att uppnå syftet och kunna besvara frågeställningarna som nämns ovan kommer jag att 

använda mig av Frans H. van Eemerens metod för argumentationsanalys.
11

 Metoden har valts 

utifrån två kriterier: dels för att den ger en klar och strukturerad bild av argument vilket leder till 

en tydlig utläsning av relevanta resultat, dels för att den är utvecklad för att analysera en 

argumentativ dialog vilket en debatt av denna typ kan klassas som. Detta kommer i första hand 

att ske genom en pragmadialektisk analys av argumentationen, vilket blir en mer deskriptiv del i 

analysen. Den deskriptiva delen genomförs för att klart och tydligt kunna se vilka argument som 

finns i debatten och för att sedan möjliggöra en evaluering av dessa, vilket blir en mer 

värderande del av undersökningen. Den svenska terminologin för metoden är hämtad från Mika 

Hietanens ”Argumentationsanalys för retoriker”.
12

  

Den pragmadialektiska argumentationsproceduren består av ett antal olika steg som 

kommer att följas i genomförandet av denna analys. Det första av dessa steg är att beskriva 

argumentationssituationen där det analyseras vart, när och varför argumentationen ägt rum. I det 

första steget ser man också på förutsättningar på högre nivå. Här undersöks relationen mellan 

debattörerna samt hur samhällsklimatet spelar in i debatten.
13

 

Det andra steget går ut på att beskriva argumentationsfaserna. Detta analyssteg ser på 

vilka som argumenterar för vilken sida och hur debatten ser ut i olika skeenden.
14

 De viktiga 

punkterna i detta steg har jag dock valt att inkorporera i de andra analysstegen eftersom 

resultaten i detta fall inte utmärker sig nog för att ett eget analyskapitel ska vara validerat.  

Det tredje steget är att göra en argumentationsstruktur där argument klart och tydligt 

läggs fram i vad som kan jämföras med ett diagram. Argumentationens ståndpunkt, hur olika 

huvudargument stödjer ståndpunkten samt hur underargument i sin tur stödjer huvudargumenten 

och relationen mellan de olika argumenten utläses sedan ur argumentationsstrukturen.
15

 

Det fjärde steget går ut på att analysera den strategiska manövreringen. Hur skribenten 

förhåller sig mellan att vara så övertygande som möjligt och hur en god argumentation förs 

                                                           
11

 Frans H.van Eemeren, Rob Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation: the pragma-dialectical 

approach, Cambridge: Cambridge University Press 2004. 
12

 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, manuskript till kapitel i en kommande retorikantologi, red. 

Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid.  
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undersöks i detta steg. Detta steg är uppdelat i tre delar där det första är att se på den topiska 

potentialen, där det går ut på att hitta vilka topiker
16

 som finns i debatten. Den andra delen går ut 

på att se till skribentens beaktande av åhörarkraven, sålunda om publikens förväntningar 

tillmötesgås och vad skribenten vill uppmana läsaren till gällande övertygelse eller handling. I 

den tredje delen analyseras bruket av presentationstekniker.
17

 Man ser därmed på hur skribenten 

använder sig av stilfigurer och troper för att strategiskt kunna uppnå sitt syfte.
18

 Genom att se på 

den strategiska manövreringen undersöks helt enkelt argumentationens retorik. 

Steg fem i analysproceduren är en evaluering. Här värderas huruvida argumenten som 

används är hållbara nog för att hjälpa skribenten med sitt syfte: att övertyga.
19

 För att genomföra 

evalueringen har jag valt att använda mig av RAT- triangeln, eftersom den tydligast hjälper mig 

att uppnå syftet med denna uppsats. RAT- triangeln presenteras av Ralph H. Johnson och J. 

Anthony Blair i boken Logical Self-Defense och förklaras mer ingående senare i denna uppsats.
20

 

Även för RAT- triangeln är terminologin hämtad från Hietanens ”Argumentationsanalys för 

retoriker”.
21

 

Den pragmadialektiska argumentationsanalysen avslutas med att man ger ett 

helhetsomdöme för argumentationen. I detta sista steg summeras analysen samt evalueringen, 

vilket görs i diskussionen i slutet av denna uppsats.
22

  

 

1.4 Material och avgränsning 

Materialet som används i denna undersökning utgörs av artiklar tagna från Dagens Nyheter samt 

Svenska Dagbladet. Jag har valt att använda mig av DN eftersom det är Sveriges största 

morgontidning och tidningen kan på grund av det till stor del påverka agendan för 

samhällsdebatten samt representera en stor del av åsikterna i debatten.
23

 SvD har valts då den 

precis som DN är en etablerad tidning men främst eftersom att det var SvD som kom med den 

första nyheten om de ryska flygningarna samt gjorde intervjun med Sverker Göransson. 

                                                           
16

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 125. 
17

 Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”. 
18

 Lindqvist Grinde 2008, s. 256, s. 276.  
19

 Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”. 
20

 Ralph H. Johnson, J. Anthony Blair, Logical Self-Defense, New York: Idebate Press 2006, s.54. 
21

 Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”. 
22

 Ibid. 
23

 Dagspress, ”Svenska Mediehus”, http://www.dagspress.se/images/stories/TU_Svenska_Mediehus_2013-14.pdf 

(2013-11-10). 
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Grundförutsättningen för valet av artiklar är att försvaret diskuteras. Artiklar där det diskuteras 

andra ämnen men där det exempelvis refereras till försvarsbudgeten inkluderas alltså inte i 

undersökningen.  

Artefakterna är som nämnt under rubriken ”1.2 Syfte och frågeställning” avgränsade till 

det första halvåret av år 2013 där de tidigaste är tagna från början av januari och de senaste från 

slutet av maj. Perioden är vald på grund av att det var under denna tid som debatten verkligen 

blossade upp och fick ett enormt medialt intresse. Orsaken till att intresset uppstod var att 

försvarets begränsningar uppmärksammades, först och främst i teorin i och med uttalandet om 

”enveckasförsvaret” av Sverker Göransson men också då bristerna senare bevisades i praktiken 

genom den undermåliga responsen på de ryska övningsflygningarna. Artiklarna som används är 

utvalda från ledar- och debattsidor för att hitta texter där det tydligt finns en vilja för 

argumentation. De två tidningarnas ledar- och debattsidor är väletablerade debattplatser där 

materialet genomgått en redaktionell prövning innan publikation i tidningarna. För att bibehålla 

denna nivå på artiklarna i undersökningen används således icke läsarkommentarer och liknande 

diskussionsforum. Jag anser att de artefakterna som valts ut är representativa för debatten då de 

använder sig av de mest centrala topiker som den största delen av artiklarna under tidsperioden 

gör. 

Ett mer specifikt redogörande av artiklarna och deras innehåll görs i kapitel ”2. Analys”. 

 

1.5 Tidigare forskning 

De fyra uppsatserna som presenteras nedan visar på tidigare forskning angående försvaret som är 

relevant för denna undersökning. 

Tobias Ekman skriver i sin uppsats att det är svårt att definiera vad termen nationella 

intressen egentligen innebär. Ekman visar på de fyra nationella intressen som enligt 

Försvarsberedningen går ut på att ”upprätthålla och säkra Sveriges välstånd, upprätthålla och 

säkra Sveriges trygghet och säkerhet, en världsordning med sin grund i folkrätten för att uppnå 

fred, frihet och försoning samt ett stabilt och förutsägbart närområde”. Ekman kommer dock 

fram till att dessa fyra är svåra att tolka på en konkret nivå när de ska fungera som värdeord för 
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målstyrning inom försvaret.
24

 Den här synen på nationella intressen är intressant att ha med i 

denna uppsats eftersom det närmare visar på målet med argumentationen och vad skribenterna 

menar att försvaret ska uppnå, ergo vad skribenterna uppfattar som våra nationella intressen. 

Andreas Holmqvist skriver i sin uppsats om hur försvaret har förändrats efter kalla 

kriget och vad som fått dessa förändringar att ske. Holmqvist menar på att det är ett minskat hot 

från stormakter samt ett ökat internationellt samarbete som har legat bakom utvecklingen och 

följaktligen nedrustningen av försvaret.
25

  

Hur Sverige i jämförelse med våra grannländer Danmark och Finland utvecklat 

försvaret efter kalla krigets slut skriver Stefan Pettersson om i sin uppsats. Här visar Pettersson 

att länderna i Norden, trots många likheter i vilka situationer de ställts och står inför har agerat 

väldigt olika. Finland har till stor del kvar ett invasionsförsvar då landets största intresse är 

territoriellt försvar. Danmark har förändrats mest och har helt omvandlat sitt försvar till ett 

insatsförsvar, som dessutom stöttas av ett medlemskap i Nato. Pettersson menar att Sverige 

befinner sig någonstans mellan sina två grannar då landet har ett insatsförsvar precis som 

Danmark men likt Finland inte förlitar sig på någon försvarsallians.
26

  

Andreas Magnusson har i sin uppsats ”Sveriges nya ”hemförsäkring”: -En studie om hur 

argumenten för och emot propositionen 2008/09:140 – Ett användbart försvar, belysts i 

tidningsmedierna” analyserat argumentationen kring övergången från en obligatorisk värnplikt 

till ett yrkesförsvar. Resultaten Magnusson kommer fram till är bland annat att olika tidningar 

skiljer sig i sin rapportering angående försvarsfrågor samt att rapportering och ledarsidor skiljer 

sig beroende på om det skrivs i en morgon- eller kvällstidning. Ett intressant resultat som 

Magnusson lyfter fram är att ledarsidorna ofta är objektiva och ”innehar en stor sanningshalt med 

väl underbyggda fakta och källor” samt att det är där ”mediernas makt framkommer”, det vill 

                                                           
24

 Tobias Ekman, I nationens intresse: en beskrivning och analys av texter från regeringen och 

Försvarsberedningen 2008 vad avser "nationella intressen" i svensk säkerhetspolitik, C-uppsats framlagd vid 

institutionen för Militärvetenskap, Försvarshögskolan 2009.  
25

 Andreas Holmqvist, Sveriges säkerhetspolitiska rollval: förändring och anpassning. Ett regionalt 

säkerhetsperspektiv, C-uppsats framlagd vid institutionen för Militärvetenskap, Försvarshögskolan 2009. 
26

 Stefan Pettersson, Lika men ändå olika: en jämförande studie av hur Sverige, Danmark och Finland tolkat och 

reagerat på den säkerhetspolitiska miljön som uppstått efter det kalla krigets slut, C-uppsats framlagd vid 

institutionen för Militärvetenskap, Försvarshögskolan 2004.  
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säga vilka samhällsämnen man väljer att belysa och uppmärksamma läsare på.
27

 Magnussons 

resultat är intressant för min undersökning då den till stor del kommer att använda sig av artiklar 

från ledarsidor i tidningar som använts i Magnussons uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Andreas Magnusson, Sveriges nya ”hemförsäkring”: –En studie om hur argumenten för och emot propositionen 

2008/09:140 – Ett användbart försvar, belysts i tidningsmedierna, C-uppsats framlagd vid institutionen för 

Militärvetenskap, Försvarshögskolan 2012.  
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2. Analys 

2.1 Tillvägagångssätt 

I analysen följer jag den pragmadialektiska analysproceduren. Först presenteras artefakterna där 

det argumenteras för ett stärkt försvar. Därefter följer en överblick av argumentationssituationen. 

Teserna i artiklarna och hur det överlag argumenteras för dem är nästa steg i analysen, vilket 

klarläggs i en argumentationsstruktur. En analys av den strategiska manövreringen i artiklarna 

följer sedan. Därefter presenteras tre artiklar där det argumenteras mot ett stärkt försvar, eftersom 

att det sista steget i analysproceduren är en evaluering. Anledningen till att motsidans artiklar 

inkluderas är att det krävs att jag ser på och har i åtanke argument som är mot ett stärkt försvar 

för att kunna genomföra en evaluering. Anledningen till detta är att jag i evalueringen ser på och 

värderar hållbarheten i argumentationen. Evalueringen sker utifrån RAT- triangeln, vilket 

närmare förklaras under rubriken ”2.8 Evaluering”. 

 

2.2 Artiklar för ett stärkt försvar 

2.2.1 Hjälpen hinner inte fram 

På sin ledarsida den 4 januari publicerade DN ledaren ”Hjälpen hinner inte fram” där den 

föreskrivande tesen att Sveriges försvar måste stärkas drivs.
28

 DN argumenterar för detta genom 

att påvisa att den nuvarande försvarssituationen inte ens låter oss ta emot hjälp från andra. Man 

menar att Sverige aldrig varit tillräckligt starkt för att ”ensamma kunna stå emot ett fullskaligt 

anfall från en stormakt – det vill säga Sovjetunionen eller Ryssland”.
29

 Sveriges plan var alltid att 

ta emot hjälp utifrån vid ett eventuellt anfall, hjälp från USA och Nato, även om detta aldrig 

uttrycktes offentligt. DN skriver att det fortfarande är Sveriges förhoppning: att få hjälp från 

andra. Det argumenteras dock för att en sådan militär strategi inte är möjlig idag, på grund av att 

Sverige inte skulle kunna hålla ut tillräckligt länge själva för att hinna ta emot någon hjälp. Detta 

menar DN att befolkningen fått bevisat för sig i och med Sverker Göranssons intervju om att 

Sverige klarar oss i ungefär en vecka på egen hand.
 

Senare i artikeln återkommer man till Ryssland, och landets status som ett hot för 

Sverige. DN menar på att Sveriges säkerhetspolitik inte förändrats trots utveckling hos ryssarna 
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och yrkar på att en förändring måste ske. DN håller dock med om att Sverige antagligen skulle få 

hjälp från väst vid ett anfall, men man visar tydligt på sin åsikt att det inte räcker när artikeln 

avslutas med orden: 

 

Ett land som sätter sitt hopp till mycket snabb undsättning från andra men inte vidtar de 

förberedelser som krävs för att hjälpen ska nå fram saknar inte bara egen försvarsförmåga. Det 

står i realiteten skyddslöst.
30

 

 

2.2.2 I nyckfull jättes skugga 

Den 12 februari publicerade DN på sin ledarsida artikeln ”I nyckfull jättes skugga” som syftar till 

att Sverige måste stärka sitt försvar.
31

 I artikeln skriver man om hur nedrustningen har gått för 

långt, bland annat genom övergången till insatsförsvar. Övergången var något som sågs som 

naturligt efter Sovjetunionens fall men som inte borde ha inneburit att Sverige på eget territorium 

nu står helt hjälplöst. DN nämner sedan att ”i grunden handlar saken om Ryssland”.
32

 I artikeln 

skriver DN att ett ryskt angrepp inte lär ske mot Sverige, med tanke på att landet ligger utanför 

Rysslands historiska intressesfär samt att det finns tveksamhet kring allvaret hos den ryska 

upprustningen på grund av deras ekonomiska situation. DN fortsätter genom att anspela på att 

Vladimir Putins styre inte är så starkt som många tror och oroar sig istället över vad som kan ske 

i framtidens Ryssland med tanke på hur utvecklingen ser ut idag. Här menar DN på att den 

politik som utövas i Ryssland idag, med korruption samt svårigheter för befolkningen att 

uttrycka sina åsikter, kan påverka morgondagens Ryssland. Mot slutet av artikeln klargör DN att 

Sveriges försvar måste öka sina resurser då åsikter angående hotbilden från Ryssland klargörs 

genom att säga: 

 

Allt handlar inte om Putin och karaktären på hans styre. Frågan är inte minst vad som kommer 

efter. De alltmer desperata försöken att lägga locket på kan skapa ett tryck som får 

samhällsmotsättningarna att explodera. 
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En sådan granne behöver inte ha en av världens vassaste försvarsmakter för att vara 

skrämmande. Själva svagheten blir en källa till oro eftersom inre spänningar ofta tar sig utlopp 

i aggressiv nationalism och nyckfulla utfall mot förmenta inre och yttre fiender.
33

 

 

2.2.3 Stärk försvaret av närområdet 

Dag Sundström och Per-Egon Johansson skrev den 23 april i sin insändare ”Stärk försvaret av 

närområdet” att frånvaron av svensk militär kan vara konfliktframkallande i norra Europa.
34

 

Skribenterna driver tesen att Sverige måste stärka sitt försvar, vilket de har flertalet argument för. 

Inledningsvis skriver de om hur Sverige ”tagits på sängen” av de ryska flygningarna och menar 

på att sådana övningar är oväntade men helt logiska när Rysslands ambitioner i Nordeuropa ökar. 

Skribenterna menar på att den begränsade svenska försvarsförmågan kan vara acceptabel så 

länge inga kriser kan uppstå men att det inte är möjligt i den potentiella framtid som de ryska 

övningarna visat oss. Detta följs upp med en begäran att det svenska folket ska ställa tre krav på 

statsledningen.  

Det första av dessa är att Sverige ska få bort önsketänkandet. Med detta menas att 

Sverige måste inse att Ryssland spenderar stora summor på sitt försvar och att landet tack vare 

detta kommer att kunna dra nytta av eventuella svagheter i norra Europa och Östersjöområdet i 

framtiden. Skribenterna argumenterar alltså för att det är i det svenska närområdet konflikter kan 

komma att ske: 

 

Även om ett militärt hot inte finns i dag kan ett sådant uppstå snabbt och oväntat. Tillfälle kan 

ges i samband med en global kris som sprids till Europa eller vid en kris som utvecklas i 

Baltikum med de stora ryska minoriteterna som bor där. 

 Riskerna för konflikter i närområdet kommer alltså att öka och måste bli den primära 

drivkraften för det svenska försvarets utveckling. Utmaningen blir inte att försöka förutse vad 

som kommer att inträffa om tio år utan att försöka förstå vad som är osannolikt men möjligt 

och låta detta styra försvarsplaneringen.
35

  

 

Det andra kravet är att Sverige måste ta ett ökat ansvar. Med detta menar skribenterna att de 

svenska militärförbanden idag bidrar till maktbalansen i norra Europa och att en frånvaro av 
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denna militär kan vara konfliktframkallande. Skribenterna argumenterar alltså här för en ökning 

av Sveriges förmåga att försvara strategiska positioner i landet såsom exempelvis Gotland och 

Skåne. 

Det tredje kravet skribenterna anser att det svenska folket måste ställa på statsledningen 

är att skapa en trovärdig solidaritet. Solidaritet innebär i detta fall solidaritetsdeklarationen för 

militären som skribenterna menar måste fyllas med ”reellt innehåll”. Argumenten här går alltså 

ut på att det ska finnas strategier klara för om det skulle ske en kris i vårt närområde och 

skribenterna använder Baltikum som exempel för en sådan kris.  

 

2.2.4 Vi kan inte blunda för den ryska upprustningen 

I denna artikel ur SvD från den 28 maj skriver Peter Hultqvist, Urban Ahlin och Åsa Lindestam 

att regeringen inte får bortse från det ryska hotet samtidigt som de i artikeln argumenterar för en 

stärkning av försvaret.
36

 Inledningsvis kritiserar skribenterna regeringen för att inte ta hotet på 

allvar och för att inte förändra tankesättet angående säkerhetspolitiken när regeringen nu vet att 

Ryssland stärker sin militära förmåga. Skribenterna är också snabba med att påpeka att Finland 

har tagit detta i åtanke när de ändrar sin säkerhetspolitik. Skribenterna visar i artikeln statistik för 

hur upprustningen sker i Ryssland och nämner även övningarna som genomförts under påsken. I 

artikeln nämns den dåliga ekonomiska situationen i Ryssland som något oroväckande ur ett 

militärt hänseende:  

 

Olje- och gasintäkterna är mycket viktiga för Rysslands förmåga att klara sina nya åtaganden 

på det försvars- och säkerhetspolitiska området. Men det är ändå noterbart att ett Ryssland med 

stora behov av investeringar i utbildning, sjuk- och hälsovård och det sociala området väljer att 

tydligt prioritera utgifter till försvaret. Det är en prioritering som bör noteras.
37

 

 

Skribenterna fortsätter med att skriva att en stark militär är ett politiskt maktmedel omvärlden 

ständigt måste ta hänsyn till, och att Sverige med en militär kan forma en säkerhet och stabilitet 

tillsammans med de andra nordiska länderna. Mot slutet av artikeln skriver man också att handel, 

turism och samarbete endast leder till en viss typ av säkerhet och stabilitet mellan länder och att 
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det ”i säkerhetsbegreppet ingår (…) militär förmåga och kapacitet att själv eller tillsammans med 

andra värna [om] det egna territoriet och gränserna.”
38

 

 

2.2.5 Sverige ligger inte i idévärlden 

Ivar Arpi skrev den 29 maj i sin ledare ”Sverige ligger inte i idévärlden” att länderna i Europa 

måste stärka sin egen vilja till försvar och sluta förlita sig på USA:s försvarsmakt och den 

amerikanska skattebetalaren.
39

 Arpi driver tesen att Sverige, och i större skala också Europa, 

måste stärka sitt försvar. Detta gör han bland annat genom att inleda sin artikel med en liknelse 

mellan den militära situationen i dagens Europa med hur det ofta kan se ut i en studentkorridor:  

 

Den som har bott i studentkorridor vet att det lätt blir så att man bidrar så lite som möjligt till 

det gemensamma. Till slut är det någon stackare som får nog och städar upp efter alla andra.  

I Europa förlitar vi oss på att amerikanska skattebetalare fortsätter att finansiera vår 

säkerhet, medan vi krymper våra egna försvar.
40

  

 

Mycket i Arpis artikel handlar om likheter mellan Sverige och resten av Europa och hur Sverige 

förlitar sig på att USA ska rädda nationen vid en eventuell konflikt. Arpi säger dock sedan: 

”USA:s uppmärksamhet skiftar just nu bort från Europa, och mot Stilla havet”, och att detta 

därför inte är möjligt att göra längre. Arpi menar på att Sverige har en inbillning om att 

konflikter inte kan nå oss: 

 

Och det är så sant att det gör lite ont. I Sverige har vi vant oss vid att konflikter är något som 

drabbar andra. Därför har Sverige skaffat ett dyrt insatsförsvar. Humanitära interventioner och 

insatser som den i Afghanistan är berömvärda. Men vårt land ligger fortfarande i Norden, inte i 

idévärlden. När ryska plan under påskhelgen övade mot svenska mål var det en brysk 

påminnelse om att drömmarna om världsfred har fått oss att tappa kontakten med verkligheten. 

Det är dags att sluta sväva bland molnen och sätta ned fötterna på den svenska jorden igen.
41
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Vidare går Arpi in på Ryssland och argumenterar för hur de blir alltmer auktoritära och 

oberäkneliga. Han skriver om att de rustar upp samt hur förtrycket ökar på den nationella nivån. 

 

De uppskruvade straffen mot feministiska Pussy Riot är bara ett exempel på detta. Just nu sitter 

fler politiska fångar i landets fängelser än under de decennier som gått sedan Gorbatjov 

öppnade Gulag-lägren. Homosexuella misshandlas, de mest basala friheter hotas och även om 

Ryssland kallar sig för en demokrati är det en auktoritär regim. Landet styrs av män med 

bakgrund i säkerhetstjänsten och deras paranoida världsbild präglar statsapparatens syn på både 

den egna befolkningen och omvärlden. Antivästlig propaganda pumpas ut i de statliga 

medierna och de som arbetar för mänskliga rättigheter benämns officiellt som ”utländska 

agenter” och landsförrädare. Så ser läget ut.
42

  

 

Arpi avslutar sin artikel med att säga att Ryssland troligtvis inte kommer att attackera Sverige, 

men menar på att den som saknar militärkapacitet kommer att ses som obetydlig och i och med 

det också förlora sitt diplomatiska inflytande.  

 

2.3 Argumentationssituationen 

Texterna som utgör materialet i denna analys förekommer på debatt- och ledarsidor i DN och 

SvD från januari till och med maj år 2013. Texterna är argumenterande och deliberativa i 

hänseendet att skribenterna vill framföra sin åsikt om att Sverige ska stärka sitt försvar. 

Skribenterna är således protagonister till ett stärkt svenskt försvar. Det man vill få läsarna att 

göra är att uppmärksamma behovet av ett starkt försvar, och därigenom föra fram en politik som 

kan skapa en förändrad syn på försvaret i framtiden gentemot hur det ser ut i dagsläget.  

Gällande förutsättningar på högre nivå och mer specifikt andra gradens förutsättningar 

finns en skillnad då skribenterna för artiklarna på ledarsidorna är professionella journalister. De 

är också sannolikt välkända ansikten för tidningarnas läsare vilket i sin tur medför än mer ethos 

och trovärdighet till det som skrivs. Debattörer som skriver på debattsidorna får med sig det 

betydelsefulla i att bli publicerade i DN och SvD, men inte samma betydande stöd eftersom de 

nödvändigtvis inte har samma journalistiska bakgrund som de skribenter som skriver på 

ledarsidorna. Skribenterna på debattsidorna har dock i varje artikel till någon grad en koppling 

till försvaret vilket i sammanhanget ger dem ett starkt ethos. I artikeln ”Vi kan inte blunda för 
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den ryska upprustningen” är exempelvis alla skribenter ledamöter i försvarsberedningen och i 

artikeln ”Stärk försvaret av närområdet” är de båda skribenterna rådgivare i strategifrågor. 

Vidare kan vi också se ett förhållande mellan de olika artiklarna och deras publikation. 

De är publicerade i samma forum och i och med det har samtliga artiklar genomgått en 

redaktionell prövning. Eftersom artiklarna publicerats i etablerade tidningar stärks också 

trovärdigheten i dem då de får tidningens namn och rykte bakom sina åsikter. Detta är särskilt 

betydande för ”Hjälpen hinner inte fram”, ”I nyckfull jättes skugga” samt ”Sverige ligger inte i 

idévärlden” som är publicerade på tidningarnas ledarsidor och därigenom representerar själva 

tidningarna och dess åsikter.  

Tredje gradens förutsättningar rör den samhälleliga kontexten och hur den påverkar 

argumentationen. Här ser vi en påverkan av de två incidenter som föranlett debatten, och då 

främst de ryska flygningarna. Incidenterna har skapat en osäkerhet och befolkningen har blivit 

mer medveten om försvaret och dess brister vilket leder till att debatten påverkas och att 

skribenterna har möjlighet att utnyttja detta i sin argumentation. Under den tredje gradens 

förutsättningar kan även Sveriges historiska neutralitetspolitik has i åtanke, samt det faktum att 

Sverige inte varit i krig på 200 år. Detta har i sin tur lett till att gemene svensk har svårt att 

föreställa sig ett Sverige i krig.  

 

2.4 Protagonisternas teser och argument 

I argumentationsstrukturen nedan så representerar siffran vid varje argument numret på 

artiklarna utifrån ordningen ovan, det vill säga siffran ett för ”Hjälpen hinner inte fram”, siffran 

två för ”I nyckfull jättes skugga” och så vidare. En siffra vid ett argument betyder att det 

argumentet går att utläsa i artikeln som siffran representerar. Argumenten är placerade i 

kronologisk ordning utifrån när de publicerats i tidningarna. 

 

 

 

 

 



17 

 

1 

Sverige måste stärka sitt försvar. 

(1,2,3,4,5) 

1.1 

Sverige måste stärka sitt 

försvar för att ett land utan 

försvar är sårbart. (1,3,4,5) 

 

1.2 

Sverige måste stärka sitt 

försvar för att ett land i 

närområdet är ett hot. 

(1,2,3,4,5) 

1.3 

Sverige måste stärka sitt 

försvar för att ett land 

utan försvar är 

konfliktframkallande. (3) 

1.4 

Sverige måste stärka sitt 

försvar för att USA/Nato 

inte kommer kunna rädda 

Sverige vid ett anfall. (1,5) 

1.1.1 

Ett land som är 

sårbart kan inte 

hjälpa andra. 

(3) 

 

1.1.1´ 

[Andra vill inte 

hjälpa Sverige 

om inte Sverige 

kan hjälpa 

andra.] (3) 

1.1.2 

Ett land som 

är sårbart kan 

inte påverka 

sin omvärld. 

(4,5) 

1.2.1 

Ett land i 

Sveriges 

närområ-

de är ett 

hot då de 

rustar 

upp. 

(1,3,4,5) 

1.2.2 

Ett land i 

Sveriges 

närområ-

de är ett 

hot då de 

övar 

anfall mot 

Sverige. 

(3,4,5) 

1.2.3 

Ett land i 

Sveriges 

närområ-

de är ett 

hot då de 

är 

oberäkne-

liga. 

(2,4,5) 

1.3´ 

[Inget land borde vara 

konfliktframkallande.] (3) 

1.4.1 

USA/ 

Nato kan 

inte rädda 

Sverige 

vid ett 

anfall då 

de inte 

hinner 

fram. (1) 

1.4.2 

USA 

kan inte 

rädda 

Sverige 

vid ett 

anfall då 

de 

skiftar 

fokus. 

(5) 

1.4.3 

USA 

kan inte 

rädda 

Sverige 

vid ett 

anfall då 

de inte 

har råd 

att vara 

över 

hela 

världen 

samtid-

igt. (5) 

1.1.1.1 

Sveriges 

värdegrund går 

ut på att hjälpa 

andra. (3) 

1.1.2.1 

Ett land som 

inte kan 

påverka sin 

omvärld blir 

lätt 

påverkade av 

andra. (5) 

 

I argumentationsstrukturen tydliggörs att den tes som återkommer i samtliga artiklar är att 

skribenterna vill övertyga oss om ett stärkt försvar. Under den ståndpunkten finns det fyra 

huvudargument. 

Det första huvudargumentet är att ett land utan försvar är sårbart. Detta kan tyckas 

självklart i sin explicita form, men i artiklarna talas inte enbart om sårbarhet utifrån ett 

krigsperspektiv. Exempelvis argumenterar Ivar Arpi i sin artikel om hur ett sårbart, det vill säga 

ett militärt svagt Sverige, inte kan vara med och påverka den internationella politiken utan 

snarare kommer att bli mer och mer påverkat av andra nationer. Det är en situation han menar att 

Sverige inte kan låta sig hamna i. Arpi konstaterar explicit att Ryssland, som i varje argument 

och i varje artikel är exemplet på fienden, troligtvis inte kommer att anfalla Sverige militärt. Han 

framhåller dock fortfarande vikten av och möjligheten för en sorts diplomatisk mobbing från 
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densamme då Arpi menar på att politisk makt kommer genom militär makt. Ett sårbart Sverige 

kan heller inte hjälpa andra, vilket vi i artiklarna kan se argumenteras för då läsaren påminns om 

att Sveriges värdegrund bygger på solidaritet och följaktligen går ut på att kunna hjälpa andra. 

Här menas på att om inte Sverige kan hjälpa andra vill inte heller andra hjälpa Sverige.  

Det andra huvudargumentet syftar till att övertyga oss genom en rädsla för en attack 

från ett annat land, där Ryssland är landet som skribenterna ständigt återkommer till. I alla 

artiklar nämns på ett eller annat sätt landet som Sveriges största och i många fall enda hot. 

Argumentationen angående ett hot mot Sverige är i sig inte alltid explicit, men Ryssland nämns 

trots det i samtliga artiklar. Explicit handlar det alltså sällan om en rädsla för en rysk attack mot 

Sverige utan om andra ämnen, såsom diplomatiskt inflytande. Implicit går det dock att se hur 

skribenterna övertygar genom att skapa en hotbild: att det är Ryssland som utgör detta hot och att 

det är dem som Sverige ska vara rädda för. Argumentationen handlar bland annat om hur 

Ryssland rustar upp sitt eget försvar och hur Sverige därför måste matcha deras satsningar. I 

artiklarna nämns också övningarna mot Sverige och den alltmer auktoritära inrikespolitiska 

situationen i Ryssland samt de mer nationalistiska tankegångar som i allt högre grad sprids i 

landet.  

Det tredje huvudargumentet är att ett land utan försvar är konfliktframkallande. Med 

detta argument menar skribenterna att ett militärt svagt land skapar en osäkerhet eftersom att 

Sverige därigenom inte har möjlighet att komma till undsättning till sina grannländer. Det 

framkallar i sin tur konflikter då en eventuell anfallande nation, som i argumentens exempla är 

Ryssland, inte behöver ha Sverige i åtanke i en militär framryckning mot våra närliggande 

länder. I artikeln ”Stärk försvaret av närområdet”, där detta argument kan utläsas, yrkar 

skribenterna på att ett stärkt försvar ger oss stabilitet i Östersjöområdet och genom artikeln 

uppfattas tydligt att skribenterna anser att denna stabilitet behövs på grund av situationen i 

Ryssland och deras ökande ambitioner i Nordeuropa. 

Det fjärde huvudargumentet är att ingen kommer att kunna rädda oss vid en eventuell 

konflikt. Arpi argumenterar i sin artikel genom att gå till angrepp mot det svenska 

önsketänkandet att USA kommer att rädda oss. Han skriver i sin artikel att detta inte kommer att 

ske för att USA inte har ekonomin till att undsätta oss samt att USA nu skiftar fokus från Europa 

till vad som sker i Asien. Intressant med detta huvudargument är att det också stöds av artikeln 
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”Hjälpen hinner inte fram” som menar på att varken USA eller Nato kommer att hinna hit i tid 

för att komma till Sveriges undsättning, med tanke på att landets förmåga att ta emot hjälp är för 

undermålig. 

 

2.5 Strategisk manövrering  

Ser vi på skribenternas bruk av den topiska potentialen är det möjligt utläsa att den övergripande 

topik som främst präglar argumentationen för ett stärkt försvar är säkerhet. Debatten 

karakteriseras av argument som vill övertyga läsaren om ett stärkt försvar och att utan försvar 

finns ingen säkerhet. Alla argument strävar således mot att påverka uppfattningen om säkerhet 

som försvaret innebär i dagsläget. 

Inom topiken säkerhet finns det sedan ett antal topiker som klart kan identifieras i 

artefakterna. Den tydligaste av dessa är rädsla. Här tillhör argumenten som rör hotet från 

Ryssland och att detta är något Sverige måste vara beredda på. Flertalet argument som går att 

utläsa i artikeln ”Hjälpen hinner inte fram”, samt dess rubrik, ingår bland annat här då 

argumenten handlar om att göra oss uppmärksamma på Sveriges undermåliga säkerhetssituation. 

En annan topik är maktbalans. Här kan vi placera in argument rörande hur Sverige tack 

vare militären får en större politisk handlingsfrihet. Ett exempel på detta är i artikeln ”Sverige 

ligger inte i idévärlden” där det skrivs att en form av diplomatisk mobbing är möjlig vid en brist 

på svenskt försvar. Detsamma gäller artikeln ”Stärk försvaret av närområdet” där det 

argumenteras för att svenska militärförband bidrar till maktbalansen i Europa.  

Den tredje topiken som går att utläsa är medmänsklighet. Här ingår argument som visar 

på att om Sverige inte kan hjälpa sig självt, så kan landet inte heller hjälpa andra. Att inte ha 

kapacitet att militärt bistå andra nationer menar skribenterna alltså är oacceptabelt ur ett humant 

perspektiv, och därmed måste Sverige stärka sin försvarskapacitet. 

Genom att se på skribenternas beaktande av åhörarkraven går det att förstå att de 

försöker uppmana läsarna till handling. Först och främst görs detta genom att övertyga läsare om 

att försvarsfrågan är något som måste åtgärdas då försvaret enligt skribenterna i dagsläget inte 

klarar av att utföra sin funktion. Eftersom försvarsfrågan inte är något som kan påverkas från en 

dag till en annan vill skribenterna sedermera skapa en medvetenhet hos läsarna och på så sätt 

tvinga de politiska partierna i Sverige att ta frågan på större allvar än tidigare. Genom detta vill 
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skribenterna påverka kommande val, dels från partiernas sida och dels från den individuella 

läsaren som man vill påverka att lägga sin röst på ett parti som förespråkar en ökning av 

försvaret. Skribenterna använder sig ofta av en låg stil och håller debatten på en personlig nivå, 

och vill genom att vända sig direkt till läsaren på detta sätt uppnå sitt syfte. Den personliga stilen 

påverkar extra starkt i artikeln ”Stärk försvaret av närområdet” där skribenterna skriver om 

försvarets humanitära förmåga. I artikeln ”Sverige ligger inte i idévärlden” vänder sig skribenten 

dessutom direkt till läsaren och uppmanar denna till handling när Arpi genom att tala om 

studentkorridorer och det frekventa användandet av uttryck såsom ”vi” och ”vår” skapar en stark 

gemenskap med läsarna.  

Skribenterna för ett ökat försvar bedriver till största del pathosargumentation, vilket 

förtydligas i bruket av presentationstekniker.
43

 Den vanligaste tropen genom artiklarna är 

hyperbol.
44

 Denna överdrift utmärker sig när skribenterna vill stärka läsarnas associationer till 

Ryssland som något farligt. Skribenterna skriver om och får läsarna att tro att Ryssland är redo 

att attackera nästintill hela världen när som helst hur som helst, vilket alltså fortsätter att bygga 

på rädslan hos läsaren. En annan trop som också används flitigt av skribenterna och påverkar 

budskapet är paralipsis.
45

 Flertalet skribenter skriver mot slutet av sina artiklar explicit att 

Ryssland inte kommer att attackera Sverige, men att det ändå är något som Sverige måste vara 

beredda på. Detta i samband med att skribenterna arbetar för att bygga upp en hotbild tyder på att 

skribenterna inte själva vill vara de som tar upp diskussionen om ett eventuellt krig med 

Ryssland. Det är istället något som skribenterna vill ska fastna på läsarens näthinnor när de i sin 

tur tar ställning i frågan.  

 

2.6 Artiklar mot ett stärkt försvar  

För att genomföra en evaluering avser jag att se på argumentationen utifrån RAT- triangeln. Här 

undersöks om argumenten för ett stärkt försvar är relevanta, acceptabla och tillräckliga, som 

förklaras under rubrik ”2.8 Evaluering”. För att kunna genomföra en evaluering av argumenten 

för ett stärkt försvar måste dock också ses på hur det argumenteras mot ett stärkt försvar. Tre 

artiklar har därmed valts ut från debatten som är representativa för argumentationen för den 
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antagonistiska sidans retorik. Artiklarna har skrivits som debattartiklar tänkta att framföra 

skribenternas egna åsikter, inte som svar på de artefakter som analyserats ovan. De visar dock på 

de vanligaste argument som finns för den antagonistiska sidan i denna debatt. Teserna samt 

argumentationen i dessa artiklar kommer endast kortfattat att sammanfattas för att sedermera 

möjliggöra en värdering av argumenten för ett stärkt försvar. 

 

2.6.1 Samarbete ger mer än Jas mot ryskt hot 

Linnéa Engström, Valter Mutt och Pernilla Stålhammar drev i SvD den 22 mars tesen att Sverige 

borde minska försvaret i artikeln ”Samarbete ger mer än Jas
46

 mot ryskt hot”.
47

 De skriver att 

Sverige borde dra ner på försvarsbudgeten och istället använda de pengarna för att hjälpa andra 

nationer i form av bistånd. Artikel inleds med att använda Sydafrika som exempel för hur 

Sveriges pengar borde disponeras annorlunda: 

 

Nyligen medgav Sydafrikas utrikesminister att de Jas Gripen som förvärvades som en del i en 

överenskommelse med Sverige för ett decennium sedan inte används. Sydafrikanerna har helt 

enkelt inte råd att använda dessa dyra plan. Sydafrika är ett land som brottas med enorma 

problem och som behöver satsa massivt på skolor, sjukhus och grundläggande infrastruktur. 

Sverige fortsätter emellertid att sälja vapen till fattiga länder samtidigt som alliansregeringen 

steg för steg undergräver biståndet.
48

  

 

Man fortsätter argumentera mot Sveriges satsningar på försvaret och hänvisar till att dessa 

investeringar sker som ett led i att Ryssland rustar upp. De tre skribenterna menar dock att en 

svensk upprustning snarare skulle ge de ryska politiker som vill se ett militärt starkt Ryssland än 

mer makt än de har idag. Här menas således på att en annan strategi skulle vara mer 

framgångsrik: att istället stödja den demokratiska utvecklingen i Ryssland. Det här är något 

skribenterna visar med argumentet ”Var gör egentligen de svenska kronorna mest nytta – i 

cockpiten på ett Jas-plan eller hos en organisation som kämpar för mänskliga rättigheter i S:t 

Petersburg?”  
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Skribenterna argumenterar sedan vidare om hur ett ökat handelssamarbete med 

Ryssland skulle få landet att utvecklas, bort från korruption och mot en fungerande rättsstat. De 

påminner sedan också om att de två länderna inte befunnit sig i krig med varandra på över 200 år 

och att försvarsbudgeten därmed borde användas till att bemöta moderna hot såsom organiserad 

brottslighet, miljöproblem och cyberhot. Avslutningsvis så säger de tre skribenterna: 

 

Växande klyftor och överutnyttjande av jordens resurser undergräver mänsklighetens 

gemensamma säkerhet. Dessa synnerligen allvarliga säkerhetshot låter sig, emellertid, inte 

skjutas eller bombas bort. Vi anser därför att man ska möta Ryssland med samarbete istället för 

med Jas.
49

  

 

2.6.2 Ryssland utgör inte något militärt hot mot Sverige 

I sin insändare från den 4 maj, ”Ryssland utgör inte något militärt hot mot Sverige”, skrev Stefan 

Hedlund att Sverige har en överdriven rädsla för Ryssland.
50

 Han menar på att flygningarna 

under våren skapat en överdimensionerad hotbild från Ryssland och den föreskrivande tesen i 

hans artikel är att dessa ”kortsiktiga skräckversioner” inte borde påverka debatten om satsningar 

på försvaret eller ett eventuellt Nato-medlemskap. Detta underbygger han med argument om 

korruptionen i det Putin-styrda Ryssland och säger bland annat: 

 

Samtidigt som svenska bedömare framhärdar i att måla upp bilder av Ryssland som ett växande 

militärt hot, blir det allt tydligare att verkligheten är en annan, nämligen att landet är på väg in i 

en djup inre kris, politisk såväl som ekonomisk.
51

 

 

Hedlund fortsätter i sin insändare argumentera genom att beskriva Vladimir Putin som en 

president som alltmer tappar förtroende som ledare. Tillsammans med Rysslands försvagade 

ekonomiska position menar han därför att den ryska militära satsningen kan tas med en nypa salt. 

Hedlund menar dock att krisen i Ryssland kan utgöra ett problem på andra sätt än en militär 

aktion, bland annat genom minskad möjlighet till ekonomiska investeringar. Han avslutar sin 

insändare på ett sätt som kan uppfattas som ironiskt genom att nästintill förlöjliga tanken på ett 
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ryskt anfall med orden ”Men att ett stort antal ryska medborgare med vapen i hand skulle vara på 

väg att landsättas på Järvafältet eller att landstiga i Vaxholm kan vi nog avskriva som föga 

verklighetsförankrat.”
52

  

 

2.6.3 Stora skillnader mot kalla kriget 

Staffan Danielsson förespråkar tesen att Sverige ska minska vårt försvar i sin insändare från den 

7 maj, ”Stora skillnader mot kalla kriget”.
53

 Han argumenterar genom att skriva att Ryssland, 

trots sina försvarssatsningar, inte är lika oberäkneliga och krigsbenägna som förr i tiden. 

Danielsson konstaterar att Ryssland är ett mäktigt land med stor militär som dessutom innehar en 

mängd kärnvapen. Resten av insändaren handlar dock om att hitta ”ljuspunkter, särskilt i 

förhållande till Sovjettiden”.
54

 Han tonar ned allvaret i de ryska flygningarna genom att säga:  

 

Hur allvarligt är det då att ryskt stridsflyg rör sig i Östersjön? Eftersom svenskt stridsflyg och 

svensk signalspaning förekommer på internationellt luftrum över Östersjön får vi ju acceptera 

att ryskt, och andra länders, också gör det.
55

 

 

Fortsättningsvis menar Danielsson att det är viktigt att komma ihåg skillnaden på hur det såg ut 

mellan öst och väst under det kalla kriget gentemot hur det ser ut idag. Han påminner också om 

hur ett påstått diktatoriskt Ryssland inte kan jämföras med den tidens kommunistdiktatur: 

 

Då undertecknades inte avtal om friare handel och då exporterades inte huvuddelen av 

energiproduktionen i Ryssland till EU. Då fanns Sovjetunionen och kommunistdiktaturer inte 

bara i Ryssland utan även i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, 

Ungern, Rumänien och Bulgarien.
56
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Mot slutet av sin insändare menar Danielsson dock att utvecklingen i Ryssland och dess ökade 

försvarsförmåga måste följas noga. Avslutningsvis säger han att Sveriges säkerhet grundar sig i 

att landet kan bygga en trygghet med ”andra goda demokratier i vår omvärld”.
57

 

 

2.7 Antagonisternas teser och argument 

Tesen för de tre artiklarna är att Sverige ska minska sitt försvar. Skribenterna vill övertyga sina 

läsare om att inte lägga för stor vikt i den senaste tidens debatt och att det finns saker läsarna och 

Sverige hellre borde fokusera på än försvaret.  

Det finns ett antal argument som särskiljer sig i protagonisternas argument. Det 

huvudsakliga är nedtonandet av hotbilden från Ryssland. Argumentationen i artiklarna ”Ryssland 

utgör inte något militärt hot mot Sverige” samt ”Stora skillnader mot kalla kriget” tydliggör detta 

särskilt, vilket rubrikerna inte minst antyder. På olika sätt argumenteras för att hotbilden från 

Ryssland antingen inte är vad den framställs som eller att den inte är som den tidigare varit. I den 

första av de två artiklarna är det en väldigt explicit tes som drivs då Hedlund genom hela artikeln 

skriver om det interna tumultet som finns och kommer att finnas i Ryssland. I den andra är tesen 

om ett minskat försvar mer implicit men tydliggörs genom Danielssons nedtonande av dagens 

Ryssland i jämförelse med Sovjetunionen, vilket var en period av fred för Sverige trots den 

militära stormakten i öst.  

Artikeln ”Samarbete ger mer än Jas mot ryskt hot” menar på att försvaret inte behövs 

utan att det finns bättre saker att lägga pengarna på, där bistånd ligger i fokus. Skribenternas 

argumentation blir därmed ett motargument mot protagonisternas argument om att ett sårbart 

försvar inte kan hjälpa andra, då alternativ presenteras till just detta. Man påstår bland annat att 

en utökad handel skulle främja relationerna mellan länder mer än vad en stark militär skulle 

avskräcka från konflikter. 

 

2.8 Evaluering 

En evaluering innebär en värdering av argumenten för ett stärkt försvar, med hänsyn till 

antagonisternas argumentation. Då denna debatt pågått under en tid har skribenterna kunnat följa 

motpartens argumentation och utifrån det kunnat forma sina egna argument, vilket sedermera 
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påverkat hur debatten tagit form. Evalueringen kommer att ske genom RAT- triangeln. 

Evalueringen avslutas med en summering där jag mer ingående diskuterar resultaten från 

värderingen. 

 

2.8.1 RAT- triangeln 

Utifrån denna analys har vi sett att den enda egentliga tesen i artefakterna som argumenterar för 

ett stärkt försvar är just den, att Sverige ska stärka försvaret. Argumentationsstrukturen under 

”2.4 Protagonisternas teser och argument” visar oss dessutom vilka argument som stödjer denna 

tes. Jag använder mig av RAT- triangeln för att värdera, eller rata, dessa argument. Först 

undersöks argumentens relevans vilket är det mest grundläggande för en argumentation, är 

argumenten relevanta för ståndpunkten om en ökning av försvaret? Nästa steg i ratningen av 

argument är att se om argumenten är acceptabla. Här undersöks huruvida argumenten fungerar i 

sin kontext, i detta fall en debatt i ett tidningsforum. Det sista steget är att se om argumenten är 

tillräckliga. I denna viktiga punkt undersöks helt enkelt om argumenten är tillräckligt 

övertygande och ger oss starka nog skäl att acceptera tesen. Bedömningarna görs genom att se på 

argumenten för ett stärkt försvar och sedan se hur relevanta, acceptabla och tillräckliga de är med 

motargumenten som utgångspunkt. Nedan följer en genomgång av argumenten i 

argumentationsstrukturen. Antagonisternas argumentation kommer att diskuteras vid de olika 

huvudargumenten.  

 

1.1 Sverige måste stärka sitt försvar för att ett land utan försvar är sårbart. 

Relevans: Detta argument är högst relevant för denna typ av debatt, vilket också kan ses då det 

finns med i alla artiklar, om än implicit i vissa fall. 

Acceptans: Debatten handlar om försvarets vara eller icke vara och sker i ett offentligt forum, 

vilket gör att detta argument är acceptabelt.  

Tillräcklighet: Argumentets tillräcklighet kan ses som uppnådd då det är enkelt för publiken att 

förstå det logiska i att ett land utan försvar är sårbart på en mängd olika sätt. Detta 

huvudargument stöds dessutom upp av en rad underargument. Ser vi på motargumenten är det 

mest relevanta här argumentationen i artikeln ”Samarbete ger mer än Jas mot ryskt hot”. Här 

finns en konflikt som härrör sig i att skribenterna för ett stärkt försvar menar att Sverige blir 
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svaga utan ett försvar medan antagonisterna menar att en sårbarhet och ett försvar inte behöver 

finnas så länge nationer har goda relationer gentemot varandra och att de istället kan hjälpa andra 

länder genom bland annat handel och bistånd. Jag anser dock att protagonisternas argument 

fortfarande är hållbart då vi genom historien sett fler prov på mindre länder utan försvar som 

blivit påverkade eller utnyttjade och därmed varit sårbara än vi har sett prov på motsatsen.  

 

1.1.1 Ett land som är sårbart kan inte hjälpa andra. 

[1.1.1´ Andra vill inte hjälpa Sverige om inte Sverige kan hjälpa andra.] 

Relevans: Att kunna både ge och ta emot hjälp har länge varit en svensk förutsättning gällande 

försvaret, från insatsförsvar till vänskapsbanden med västvärlden, vilket gör detta argument 

relevant för denna debatt.
58

 

Acceptans: Argumentet är acceptabelt för debattens forum. 

Tillräcklighet: Argumentet är i sin explicita form ett pathosargument som ska anspela på 

Sveriges vilja att hjälpa andra. I den implicita formen handlar det dock om att även själva kunna 

få hjälp, något som mer anspelar på det logiska i att Sverige inte kan försvara oss själva. 

Argumentet är tillräckligt för att stödja sitt huvudargument.  

 

1.1.1.1 Sveriges värdegrund går ut på att hjälpa andra.  

Relevans: Detta argument är relevant då det i militärens värdegrund står att Sverige ska kunna 

hjälpa andra. Värdegrunden finns för att visa militärens syfte och för att uppnå detta syfte måste 

Sverige ha en militär som är kapabel till att hjälpa andra. Argumentet är således relevant.
59

 

Acceptans: Även detta argument är acceptabelt för debattens forum.  

Tillräcklighet: Då militärens utformning innebär ett insatsförsvar och eftersom Sverige under 

senare år deltagit i flera fredsbevarande insatser är uppenbarligen den humanitära aspekten 

viktig, dels för militären men också för gemene svensk. Att Sveriges värdegrund går ut på att 

hjälpa andra måste därmed ses som ett väl övertygande och alltså tillräckligt argument. 
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1.1.2 Ett land som är sårbart kan inte påverka sin omvärld.   

Relevans: Sverige ämnar vara ett land som är respekterat och aktivt inom den internationella 

politiken och därigenom är detta argument högst relevant.
60

  

Acceptans: Argumentet fungerar i debattens kontext. 

Tillräcklighet: Argumentets tillräcklighet blir hållbar då Sverige som nämnt vill vara ett land 

med gott anseende som kan påverka internationell diplomati, något som enligt detta argument 

inte är möjligt om man är ett sårbart land. 

 

1.1.2.1 Ett land som inte kan påverka sin omvärld blir lätt påverkade av andra.   

Relevans: Relevansen här är densamma som den för 1.1.2. Dock så finns det i detta steg i 

argumentationen en risk för att komma långt ifrån ståndpunkten, att stärka Sveriges försvar. 

Acceptans: Detta argument är även det acceptabelt i forumet. 

Tillräcklighet: Detta argument är inte tillräckligt för att stödja tesen, då det finns flertalet 

nationer som inte låter sig bli påverkade, åtminstone explicit, av andra trots avsaknaden av en 

stark försvarsmakt. Detta leder i sin tur att 1.1.2 förlorar en del av sin hållbarhet, även om jag 

anser att argumentet fungerar.  

 

1.2 Sverige måste stärka sitt försvar för att ett land i närområdet är ett hot. 

Relevans: Detta huvudargument är det mest relevanta i debatten då ett externt hot alltid skapar en 

försvarsinstinkt hos oss människor. 

Acceptans: Argumentet är acceptabelt för forumet och debatten. 

Tillräcklighet: Detta är argumentet som är debattens viktigaste. Det stödjer tydligt 

argumentationens ståndpunkt genom att visa att ett externt hot existerar, vilket direkt väcker 

tankar hos publiken om att ett starkt försvar behövs. Detta är det i debatten mest använda 

argumentet för ett stärkt försvar vilket också gör att det är det argument som antagonisterna till 

största del försöker bemöta, och i alla motsidans artiklar talas det om Ryssland. De menar alla på 

att Ryssland inte är ett så stort hot som det uppmålas som och argumenterar för det på olika sätt. 

Hedlund menar i ”Ryssland utgör inte något militärt hot mot Sverige” att det oberäkneliga i 

Ryssland är ett större hot gentemot dem själva än vad de är mot Sverige. Detta då den 

                                                           
60

 Regeringskansliet, ”Regeringsförklaringen 17 september 2013”, http://www.regeringen.se/sb/d/3039 (2013-12-

18). 



28 

 

inrikespolitiska situationen i det långa loppet är ohållbar. Han menar också att korruptionen i 

landet gör så att den ofantliga militära satsningen kommer att leda till väldigt få reella pengar för 

upprustning då en så pass stor del av landets investeringar läggs i diverse tjänstemäns fickor. Vad 

som inte kan argumenteras emot är dock de ryska flygningarna som faktiskt skedde. Danielsson 

argumenterar dock i sin artikel för att inte för stor vikt ska läggas vid dem då andra länders, 

inklusive Sveriges, flygplan också gör spaningar över Östersjön. Vad som Danielsson inte 

bemöter är dock att attackövningar gjordes, vilket gör att jag anser denna argumentation hållbar 

för protagonisterna. 

 

1.2.1 Ett land i Sveriges närområde är ett hot då de rustar upp.  

Relevans: Argumentet har en tveksam relevansnivå då det endast är aktuellt på grund av att det 

handlar om en rysk hotbild. 

Acceptans: Argumentet är acceptabelt i forumet. 

Tillräcklighet: Ett land som rustar upp i sig är inte ett tillräckligt argument för att Sverige ska 

stärka sitt försvar. Det är endast hållbart då det handlar om att det är Ryssland som rustar upp, 

men detta argument i sig hade inte påverkat läsarens åsikter om ett starkt svenskt försvar om 

exempelvis Norge eller Danmark valt att rusta upp sina försvar.  

 

1.2.2 Ett land i Sveriges närområde är ett hot då de övar anfall mot Sverige. 

Relevans: Detta är ett väldigt relevant argument för den aktuella ståndpunkten och dess 

huvudargument då ett land som övar anfall mot Sverige måste ses som ett hot. 

Acceptans: Även detta argument är acceptabelt.  

Tillräcklighet: Argumentet har en hög nivå av tillräcklighet då ett land som övar anfall mot 

Sverige måste ses som ett hot. Flygningar görs mellan länder hela tiden men inte med strids- och 

bombplan som skedde i flygningarna under påsken. Detta argument blir än mer tillräckligt då det 

inte här spelar någon roll om det vore Norge eller Danmark eller något annat land som övade 

anfall mot oss, som vi såg var problemet i argument 1.2.1. 
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1.2.3 Ett land i Sveriges närområde är ett hot då de är oberäkneliga. 

Relevans: Ett oberäkneligt land blir ett relevant argument då det genom historien finns exempel 

på länder med en tveksam inrikespolitik som sedermera tagit drastiska åtgärder i sin 

utrikespolitik.
61

  

Acceptans: Argumentet är acceptabelt för debattens forum. 

Tillräcklighet: Argumentet är på egen hand tillräckligt för att stödja sitt huvudargument och 

således ståndpunkten. Ett land som är oberäkneligt i Sveriges närhet är något man måste vara 

vaksam mot, oavsett vilket land det gäller. Detta blir än mer bärkraftigt då det handlar om ett så 

pass stor land som Ryssland. 

 

1.3 Sverige måste stärka sitt försvar för att ett land utan försvar är konfliktframkallande.  

[1.3´ Inget land borde vara konfliktframkallande.] 

Relevans: Argumentet är relevant då fred i världen är något som Sverige eftersträvar och att vara 

konfliktframkallande direkt motverkar detta. 

Acceptans: Argumentet är även det acceptabelt för sitt forum. 

Tillräcklighet: Argumentet är i sig tillräckligt för att stödja ståndpunkten. Detta undergrävs dock 

till stor del av att det inte finns några underargument som stödjer detta huvudargument och att ett 

land utan försvar skulle vara konfliktframkallande blir då alltså slutligen inte ett så hållbart 

argument. Skribenterna visar helt enkelt inte på tillräckligt underbyggande av argumentet, 

särskilt då antagonisterna visar på mer hållbara argument som motsäger detta. Det gör 

antagonisterna bland annat i artikeln ”Samarbete ger mer än Jas mot ryskt hot” där flera 

argument visar hur ett fungerade samarbete motverkar konflikter, oavsett försvar eller inte. 

 

1.4 Sverige måste stärka sitt försvar för att USA/Nato inte kommer kunna rädda Sverige vid ett 

anfall. 

Relevans: Detta är ett relevant huvudargument då Sverige under en lång tid har och fortfarande 

förlitar sig på att västvärlden kommer att komma till landets undsättning vid en eventuell 

konflikt.
62

  

Acceptans: Argumentet fungerar i debattforumet. 
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Tillräcklighet: Detta huvudargument anser jag stödjer ståndpunkten väl då en insikt om att 

Sverige inte skulle få någon hjälp av andra direkt leder tankarna till att Sverige måste stärka sitt 

eget försvar. Då ingen av antagonisterna kan se något reellt invasionshot mot Sverige bemöts 

inte detta argument i någon av artiklarna. Inget invasionshot betyder att Sverige inte behöver ta 

emot hjälp från någon annan vilket i sin tur betyder att denna argumentation blir överflödig 

utifrån antagonisternas synsätt.  

 

1.4.1 USA/Nato kan inte rädda Sverige vid ett anfall då de inte hinner fram. 

Relevans: Detta argument är relevant då det inte handlar om USA:s eller någon annans förmåga 

att hinna fram för att hjälpa Sverige, det handlar om Sveriges förmåga att kunna stå emot ett 

anfall tillräckligt länge för att andra ska kunna hinna fram för att hjälpa Sverige. 

Acceptans: Argumentet är acceptabelt för debatten. 

Tillräcklighet: Underargumentet om att hjälpen inte hinner hit är hållbart just då det handlar om 

Sveriges egen oförmåga att ta emot hjälp. Även om någon skulle vilja hjälpa Sverige 

argumenterar skribenterna här att det inte är möjligt. Detta är hållbart och stödjer sitt 

huvudargument och sedermera ståndpunkten för debatten. 

 

1.4.2 USA kan inte rädda Sverige vid ett anfall då de skiftar fokus. 

Relevans: Relevansen för argumentet är hållbar då det handlar om USA och deras militära 

positioneringar i världen och att dessa mer och mer försvinner bort från Europa och mot 

Stillahavsområdet. 

Acceptans: Argumentets acceptans är hållbart för debatten. 

Tillräcklighet: Argumentets tillräcklighet är ytterst tveksam då det är svårt att tänka sig att endast 

för att USA flyttar stora delar av sin militära kapacitet till Stilla havet så skulle de helt bortse från 

ett Sverige eller Europa under anfall. Att USA skiftar fokus är därmed inte ett tillräckligt hållbart 

argument för att de inte skulle kunna hjälpa Sverige och således inte för att Sverige måste stärka 

sitt försvar. 
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1.4.3 USA kan inte rädda Sverige vid ett anfall då de inte har råd att vara över hela världen 

samtidigt.  

Relevans: Då läsaren har kännedom om den rådande undermåliga ekonomiska situationen i 

USA, och genom påminnandet i och med detta argument gör det i sin tur detta argument väldigt 

relevant.
63

 

Acceptans: Även acceptansen för detta argument är hållbart. 

Tillräcklighet: Argumentet är hållbart då Sverige vet att USA inte har ekonomin att komma till 

landets undsättning om USA på samma gång är uppbundna i en konflikt någon annanstans på 

jorden. Det stödjer på det sättet sitt huvudargument om att USA inte kommer att kunna rädda 

Sverige från ett anfall och vidare då ståndpunkten att Sverige måste stärka sitt eget försvar. 

 

2.8.2 Summering av evaluering 

Alla debattens argument är acceptabla och de är till största delen också relevanta för debatten. 

Det enda argument med tveksam relevansnivå är det som diskuterar att ett av våra grannländer 

rustar upp. Eftersom argumentet handlar om Ryssland, med deras historia och tillsammans med 

de andra underargumenten, bidrar detta ändå med ett intressant, kraftfullt och viktigt inslag i 

debatten.  

Gällande tillräckligheten anser jag att det överlag visas prov på en stark argumentation 

från protagonisterna. Huvudargumenten är i de flesta fall bärande och underbygger ståndpunkten 

väl. Ett av debattens starkaste argument är att Sverige inte skulle kunna få hjälp av andra. 

Sverige har alltid förlitat sig på eventuell hjälp från västvärlden och detta argument är något som 

får publiken att tänka till. ”Har vi så dåligt försvar att vi inte ens kan ta emot hjälp” är en fråga 

som dyker upp i läsarens huvud och börjar publiken tänka i de banorna kan skribenterna sedan 

lätt övertyga publiken till sin sida. Huvudargumentets hållbarhet fungerar alltså trots det svaga 

underargumentet om att USA skiftar fokus och att det skulle vara en avgörande faktor för att få 

hjälp eller inte. Detta då huvudargumentet understöds av två andra starka underargument. 

Debattens svagaste huvudargument är det som menar på att ett land utan försvar är 

konfliktframkallande. Här beskrivs det som att Sveriges frånvaro från att vara en stark 

försvarsmakt kommer att leda till konflikter i våra grannländer, något som inte är troligt. 
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Anledningen till detta är dels att artikeln ”Samarbete ger mer än Jas mot ryskt hot” bemöter 

argumenten på ett välgrundat sätt. Om skribenterna där kan visa på att ett land utan en stark 

försvarsmakt inte är konfliktframkallande fallerar hela detta huvudargument. Av Sveriges 

grannländer, inklusive Baltikum, är det dessutom endast Finland som inte är medlemmar i Nato, 

vilket gör det föga troligt att det är ett starkt eller svagt svenskt försvar som skulle vara den 

avgörande aspekten för ett eventuellt krig. 

De ryska flygningarna var en av de två incidenter som föranledde debatten, och en stor 

del av debatten handlar således om Ryssland, vilket vi också sett i antalet artiklar som nämner 

landet. Därför blir argumenten om nationen debattens viktigaste. Protagonisterna argumenterar 

med flera starka argument för att Ryssland är ett hot som Sverige måste vara vaksamma på. 

Genom de tre underargumenten stärks huvudargumentet på ett väl avvägt sätt. Ett av detta är i 

sig självt ett ganska svagt underargument, som diskuterats ovan, men tillsammans med de andra 

två underargumenten utgör det en del i en stark grund för huvudargumentet, då de tre 

underargumenten tillsammans visar på egenskaper man inte vill se hos någon nation. 

Antagonisterna argumenterar här för att situationen inte är så allvarlig som det kan tyckas. 

Hedlund och Danielson bemöter båda argumentet gällande oberäknelighet, Hedlund genom att 

argumentera för att landets inrikespolitik kommer att leda till en intern kollaps och Danielsson 

genom att visa att Ryssland förr varit än mer oberäkneliga, utan att ett krig brutit ut. Här är 

Danielssons argument inte särskilt hållbart då Ryssland styrs på ett annat sätt och har andra 

förutsättningar idag än vad det gjorde och hade för 20 år sedan. Hedlunds argument finns det 

också tveksamheter kring då historien visat oss att nationer med en svår situation inrikes kan 

utföra oväntade aktioner utåt för att undvika den ohållbara situationen inom landet.  
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3. Diskussion 

Skribenterna till artiklarna som undersökts i denna uppsats anser att Sveriges nationella intressen 

främst är att kunna bevara Sveriges frihet från utomstående makter, vilket överrensstämmer med 

de uppsatser som nämns under rubriken ”1.5 Tidigare forskning”. Accepterar läsaren detta som 

Sveriges främsta nationella intresse betyder det dock inte att läsaren accepterar ståndpunkten att 

Sverige måste stärka sitt försvar. Sveriges nedrustning skedde då det efter Sovjetunionens fall 

inte fanns något land i Sveriges närområde som utgjorde en hotbild. När skribenterna nu påstår 

att ett hot återigen uppstått borde det med den logiken också betyda att Sverige förväntas stärka 

sitt försvar. Frågor uppstår här då världen trots allt ser annorlunda ut idag än vad den gjorde 

under Sovjettiden. Danmark är med i Nato och Finland har ett invasionsförsvar, medan Sverige 

befinner sig i ett ingenmansland där emellan. Framgångar med ett invasionsförsvar skapar 

historiska tankar som låter oss tänka på det finska vinterkriget när ett heroiskt kämpande Finland 

stod emot ett angrepp från ett flera gånger större och mäktigare Ryssland. Militär- och 

vapenutvecklingen har dock sedan dess utvecklats i en rasande fart och idag skulle Ryssland i ett 

eventuellt krig kunna använda sig av allt från drönare och kryssningsmissiler till cyberkrigföring 

och atombomber. Att likställa dagens krig med finska vinterkriget är därmed inte en möjlig 

jämförelse. Sverige tillhör inte någon försvarsallians och är i och med det sårbara menar 

skribenterna, men som Sverker Göransson sade: ”Västvärlden kommer sannolikt också att vara 

engagerad i vad som händer oss. Jag kan inte se ett scenario med ett begränsat angrepp mot 

Sverige och att ingenting händer i omvärlden”. 

För att övertyga om något som inte behövs eller används har vi genom denna debatt sett 

att sambandet mellan olika sätt att övertyga går genom säkerhetstankar, vilket är den stora 

gemensamma nämnaren mellan de olika huvudargumenten. Vi som människor vill känna oss 

trygga. Kan vi känna oss trygga utan ett starkt försvar? Kan vi känna oss trygga trots att vi inte är 

redo att ta emot militär hjälp från en utomstående part? Kan vi känna oss trygga trots att vi har en 

hotfull nation i vårt närområde? Detta är frågor som protagonisterna för ett stärkt försvar 

anspelar på och de försöker därmed uppmana till handling. Genom retoriska stilfigurer stärks 

dessutom argumenten med bland annat hyperboler där skribenterna vill få läsaren att tro något i 

stil med att ”nu kommer ryssen”, även om det explicit sägs att Ryssland inte kommer att 
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attackera Sverige och där använder sig av tropen paralipsis och vill få läsaren att tänka det precis 

motsatta. 

I argumentationsstrukturen hittades debattens huvudargument. Tre av de fyra 

huvudargumenten är dock nästintill irrelevanta för debatten. Detta eftersom argumentationen och 

övertygelsen i debatten står och faller med huruvida skribenterna kan övertyga läsaren om att 

Ryssland är ett hot eller inte. Utan ett hot behöver Sverige inget försvar och följaktligen ingen 

stärkning av detsamma. Med ett hot behöver Sverige ett försvar och alltså en förstärkning. Det 

betyder alltså att även om den övriga argumentationen är relevant och hållbar är det 

Rysslandsargumentet som debatten hänger på, vilket skribenterna uppenbarligen är medvetna om 

då de ständigt använder Ryssland som exempel i uppmålandet av en hotbild. Bortsett från det 

tredje huvudargumentet, att ett land utan försvar är konfliktframkallande, är argumenten hållbara 

på egen hand. Det finns dock en tvetydighet över hållbarheten, då allt som nämnt grundar sig helt 

och hållet i hur läsaren övertygas av Rysslandsargumentet eller inte. Eftersom argumentationen 

och således debatten endast grundar sig i ett argument faller den totala hållbarheten. Orsaken till 

det är att om läsaren inte blir övertygad om att Ryssland är ett hot så behöver Sverige inte heller 

något försvar och behöver alltså inte stärka Försvarsmakten och därmed faller hela 

argumentationen och i och med det också ståndpunkten. Detta så länge som argumentationen och 

debatten endast grundar sig i den ryska hotbilden.  

Debatten har alltså gått ut på att skribenterna vill öka och stärka något genom skapandet 

av en hotbild. Detta är något vi ofta ser i politiska frågor, oavsett om det handlar om en 

Rysslandsattack eller om att folk dör i dålig vård på sjukhus med låg budget. Publiken måste 

själva avgöra hur de ställer sig i denna typ av politiska frågor, då pathos och känslor tar upp en 

stor del av argumentationen och beslutsfattandet. Även om en argumentation är logiskt hållbar 

betyder det alltså inte att en läsare blir övertygad genom den typen av argumentation. Logiska 

tankar mot ett starkt försvar skapar dessutom funderingar över hur Sverige med sin lilla ekonomi 

i jämförelse med det stora Ryssland aldrig skulle kunna matcha den militära satsningen som sker 

i öst, även om Sverige lade hela landets totala budget på försvaret. Många frågor finns dessutom 

kvar i uppbyggandet av hotbilden, då faktum kvarstår att Sverige varit i fred i århundraden. Vad 

vill man uppnå med en stärkning av försvaret? Skydda oss? Mot vad eller vilka då? Eller kanske 

bara skapa karaktär hos befolkningen genom att återinföra värnplikten? Detta är frågor som är 
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möjliga att besvara så länge Ryssland ses som ett hot, och det är i mångt och mycket endast det 

skribenterna lyckats med i denna debatt, uppmålandet av en hotbild. Hotbildstankarna är dock 

väldigt subjektiva och otroligt svåra att faktiskt övertyga någon med, att lyckas uppmana någon 

till handling endast på grund av hotet i öst. 

 

3.1 Slutsats 

Jag avsåg att besvara följande frågeställningar i undersökningen: 

- Vilka samband finns mellan de olika sätten att övertyga i debatten? 

- Hur hållbar är argumentationen i debatten? 

 

För att övertyga om en stärkning av ett försvar som inte används har vi genom denna debatt sett 

att sambandet mellan olika sätt att argumentera går genom säkerhetstankar, vilket är den stora 

gemensamma nämnaren mellan de olika huvudargumenten. Den andra gemensamma nämnaren, 

som också faller in i detta säkerhetsbegrepp, är skapandet av en hotbild. Skribenterna måste för 

att kunna övertyga skapa en rädsla och få läsaren att känna sig otrygg i sin tillvaro. Osäkerheten 

som skapas är det som eventuellt leder till en vilja att stärka försvaret hos läsaren.  

Argumentationen i debatten är inte hållbar. Då tre huvudargument faller i skymundan 

till argumentet om Rysslandshotet går protagonisternas artiklar huvudsakligen ut på 

uppbyggandet av denna Rysslandsskräck. Trots den logiska hållbarheten i det enskilda 

huvudargumentet anser jag inte att skribenterna som förespråkar ett stärkt försvar totalt sett är 

tillräckligt övertygande i sin argumentation. Argumentationen går i mångt och mycket ut på att 

läsaren ska tänka att Ryssland, hotet i öst, kan och kommer att attackera oss när som helst, hur 

som helst, och som skribenterna säger i artiklarna ”helt utan förvarning”, något som känns föga 

troligt. 
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